
















Dane techniczne

Symbol modelu j.m. SX-RHA350HE SX-RHA350HR SX-RHA500HE SX-RHA500HR
Deklarowany przepływ powietrza m3/h

Spręż przy deklarowanym przepływie powietrza Pa 225 280 105 160

Maksymalna wartość przepływu m3/h 470 520 545 580
Sprawność cieplna odzysku ciepła % 85,1 77,8 83,8 76,3
Klasa efektywności energetycznej A A A A
Pobór mocy napędu wentylatora, w tym wszystkich 
układów sterowania silnika

W

Zużycie energii elektrycznej (bez użycia 
nagrzewnicy wstępnej)

W

Jednostkowe zużycie energii elektrycznej (JZE) 
wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego kWh/(m2/rok) -40,9 -38,7 -38,29 -36,93

Jednostkowe zużycie energii elektrycznej (JZE) 
wyrażone w warunkach klimatu chłodnego kWh/(m2/rok) -78,53 -74,44 -75,58 -72,29

Jednostkowe zużycie energii elektrycznej (JZE) 
wyrażone w warunkach klimatu ciepłego kWh/(m2/rok) -16,71 -15,59 -14,29 -14,05

Średnica przyłączy wentylacyjnych mm 200 200 200 200
Poziom mocy akustycznej LWA dB 41 41 47 47

Poziom mocy akustycznej  LWA emitowany do 
kanału nawiewnego przy deklarowanym 
przepływie powietrza

dB 49,6 49,6 54,6 54,6

Wymiennik ciepła
Przeciwprądowy       
o podwyższonej 
sprawności - HE

Przeciwprądowy 
z odzyskiem 
wilgoci - HR

Przeciwprądowy 
o podwyższonej 
sprawności - HE

Przeciwprądowy 
z odzyskiem 
wilgoci - HR

System oczyszczania powietrza

Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra

Rodzaj zastosowanych wentylatorów
Bypass
System przeciwzamrożeniowy wymiennika

Nagrzewnica wstępna elektryczna

Harmonogramy
Obsługa gruntowego wymiennika ciepła
Obsługa zdalna urządzenia

Deklarowany typ urządzenia

Tak, 5 stref czasowych dla każdego dnia tygodnia
Tak

Tak, po zainstalowaniu dodatkowego modułu ecoNET
System wentylacyjny przeznaczony do budynków mieszkalnych (SWM),  

dwukierunkowy (DSW)

Dwustopniowy system filtracji nawiewanego powietrza. Pierwszy stopień - 
filtr wstępny G3. Drugi stopień - filtr dokładny F7

Czasowe przypomnienie wyświetlane na panelu sterującym oraz 
informacja zawarta w instrukcji obsługi

Odśrodkowe z silnikami prądu stałego EC firmy Ebmpapst
Automatyczny

Automatyczny, podwójny
Nagrzewnica elektryczna o mocy 500 W sterowana czasowo 

umożliwiająca użycie mocy od 10÷100% mocy

350 500

83 116

13,5 ÷ 142,0 11,0 ÷ 245,0
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Symbol modelu j.m. SX-RHA350HE SX-RHA350HR SX-RHA500HE SX-RHA500HR
Rodzaj zainstalowanego napędu

Rodzaj odzysku ciepła (UOC)

Wartość odniesienia natężenia przepływu m3/s 0,093 0,101 0,106 0,113
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia Pa
Jednostkowy pobór mocy (JPM) W/(m3/h) 0,16 0,17 0,26 0,23
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków 
powietrza

%

Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków 
powietrza

%

Tryby pracy urządzenia
Zasilanie
Króciec kondensatu mm
Materiał obudowy
Izolacja termiczna i akustyczna obudowy
Izolacja termiczna i akustyczna przegród wewnętrznych
Waga kg
Warunki pracy
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje 
montażowe

www.spiroflex.pl

32
Blacha alucynk o grubości 0,7 mm

40,0 mm, mata kauczukowa
13,0 mm, mata kauczukowa

60
Warunki dopuszczalne: 0°C ÷ +45°C

50

0,85; Centralne sterowanie według zapotrzebowania

< 1

< 3

Tryb 1, tryb 2, tryb 3, tryb 4, wietrzenie, party, czasowe wyłączenie
230 V(AC), 50 Hz

Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora

Układ powietrze-powietrze (przeponowy)

Wymiary urządzenia

606



Nazwa filtra Klasa filtracji Wymiary
Rodzaj usuwanych 

zanieczyszczeń

liście
insekty
włókna tekstylne
włosy ludzkie
piasek
popiół lotny
krople wody
pyłki kwiatów
mgła
Stopień filtracji klasy G3 oraz:
zarodniki
pył cementowy
większe bakterie
drobnoustroje
większe konglomeraty sadzy
pyły przemysłowe
pył PM 10
pył PM 2.5
Stopień filtracji klasy G3 oraz:
zarodniki
pył cementowy
większe bakterie
drobnoustroje

Pierwszy stopień filtracji: wymienna 
mata filtracyjna w ramce 
wielorazowego użytku

Drugi stopień filtracji: filtr dokładny

Drugi stopień filtracji: opcjonalny 
filtr średni

G3 (ISO Coarse 70%) 260x450x10

F7 (ePM1 55%) 300x450x40

M5 (ePM10 75%) 300x450x40












